
Setmana Santa  
i Pasqua a Alcalà 
- Alcossebre

PATRIMONI, 
NATURA, CULTURA, 
RUTES GUIADES I 
SENDERISME.
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Dijous 1 d’abril
SENDERISME DE PAISATGES

 2 9.00h 

 � Font de la Parra. Senderisme pel Parc Natural de la Serra 
d’Irta per conéixer una de les fonts més boniques del 
territori, albirant cales espectaculars com Cala Mundina, 
Cubanita o la platja del Serradal.

 H Punt de trobada: Cala Blanca. 

 ȍ Distància: 12,5km / Desnivell: 255m /  
Dificultat: mitja / Duració: 5 hores.

Divendres 2 d’abril
CONCERT DE L’ ASSOCIACIÓ MUSICAL 
SANTA CECÍLIA D’ALCALÀ DE XIVERT

 2 12.00h

 H Plaça de Les Escoles. Alcalà de Xivert. 

RUTA TEATRALITZADA: ELS TEMPLARIS

 2 12.00h 

 q Dos personatges enfrontats ens ajudaran a entendre 
la singularitat de l’entorn de Xivert, un dels castells i 
poblats islàmics més ben conservats de tota la província. 
Coneixerem com, amb l’arribada de l’Ordre del Temple, es va 
ampliar i remodelar tota la fortalesa.

 H Punt de trobada: aparcament del castell de Xivert.  

 Ƚ Duració: 1h 30 min.

Dissabte 3 d’abril
SENDERISME GASTRONÒMIC: LA TOMATA 
DE PENJAR

 2 10.00h 

 q Senderisme de nivell fàcil per l’horta d’Alcossebre per 
conéixer els camps de tomata de penjar. Estem en ple 
moment de plantació i els llauradors ens contaran tots els 
secrets d’aquest tresor agrícola i producte únic d’Alcalà de 
Xivert. 

 H Punt de trobada: ermita de Sant Antoni a Alcossebre. 

 ȍ Distància aprox: 6km. / Duració: 3h 30 min.

Diumenge 4 d’abril 
RUTA GUIADA “L’HERÈNCIA DEL TEMPLE”.

 2 12.00h

 q Tour pel centre històric d’Alcalà de Xivert, coneixent els 
monuments més importants acompanyats de la mirada dels 
templaris. És una ruta senyalitzada  amb panells i petjades 
que connecta l’església de Sant Joan Baptista, el campanar, 
la Casa de la Cultura, diverses cases d’estil modernista 
i l’Ajuntament. Inclou visita a l’interior de l’església i 
campanar. 

 H Punt de trobada: Tourist Info d’Alcalà de Xivert, a la plaça de 
l’Església.

Dissabte 10 d’abril
SENDERISME CULTURAL: TORRE EBRÍ I 
SANTA LLÚCIA. 

 2 10.00h

 q Primer, ens dirigirem a la Torre Ebrí, avançant entre la 
vegetació i les muntanyes per arribar fins l’ermita de Santa 
Llúcia, que ens sorprendrà per la seua ubicació i vistes 
privilegiades de la Mediterrània.

 H Punt de trobada: aparcament urbanització El Pinar. 

 ȍ Distància aprox: 5km. / Duració aprox: 3h 30 min. Necessari 
portar aigua.

RUTA GUIADA “L’HERÈNCIA POÈTICA”

 2 19.00h

 q Emocionant ruta pels llocs més antics del nucli d’Alcalà on 
llegirem relats poètics amb totes les temàtiques: contes, 
poemes i històries d’escriptors ens inspiraran escenaris que 
mirarem amb altres ulls.

 H Punt de trobada: Tourist Info d’Alcalà de Xivert, a la plaça de 
l’Església.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ ETNOLÒGIC DE  
SANTA LLÚCIA. 

 q On conéixer les troballes del jaciment arqueològic, en les 
excavacions realitzades en els últims anys, i aspectes molt 
interessants de la història de l’entorn.

 Ƚ Obert:  26, 27 i 28 de març, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 d’abril. 

 2 Horari: de 10.00h a 14.00h

 ġ Entrada lliure i gratuïta, amb aforament limitat per  
compliment de mesures de seguretat antiCOVID-19.

TARIFES DE LES ACTIVITATS DE SENDERISME I RUTES.

 Ù  5€ (adults) / 3€ (tarifa reduïda) 

 q Cal fer reserva prèvia:  
Presencialment a la Tourist Info d’Alcossebre 
Telèfon: 964 412 205 
Mail: turismo@alcossebre.org

 q El pagament i recollida de les entrades es farà presencialment a la  
Tourist d’Info d’Alcalà o Tourist Info d’Alcossebre. 

Informació d’interés


